
FAQ om rygereglerne – for ledere 

Hvordan lyder X kommune rygeregler? X kommune har følgende rygeregler: X kommune 
har røgfri arbejdstid, og det er derfor ikke tilladt 
for de ansatte, at ryge i arbejdstiden.  
Der er også røgfrit i alle kommunens ejendomme, 
matrikler og i alle kommunens biler. 

Er der undtagelser til rygereglerne, fx ved brug af 
elektroniske cigaretter? 

Elektroniske cigaretterne sidestilles med 
almindelige cigaretter. 

Må de ansatte ryge, når de er til møde ude i byen 
eller transporterer sig selv mellem to borgere 
eller arbejdspladser? 

Nej, det er ikke tilladt at ryge i arbejdstiden. Dette 
gælder også når de ansatte er til møde ude i byen 
eller når de transporterer sig selv mellem to 
borgere eller arbejdspladser. 

Må de ansatte ryge udendørs på arbejdspladsen? Som ansat i X kommune er man omfattet af 
kommunens rygepolitik om røgfri arbejdstid, og de 
må derfor ikke ryge i arbejdstiden, hverken 
indendørs eller udendørs. 

Må de ansatte ryge i selvbetalte pauser? Ansatte, der har overenskomstbestemte ulønnede 
pauser, vil kunne ryge i disse pauser, såfremt det 
ikke foregår på X kommunes institutioner, 
bygninger, materiel, biler og på udendørsarealer, 
der hører til bygningen eller institutionen 
(matriklen). 
De skal altså forlade matriklen, hvis de ønsker at 
ryge. 

Gælder rygereglerne også når medarbejderne 
arbejder hjemmefra, ude af huset eller er på 
konference? 

Hele arbejdstiden skal foregå røgfri, så ja, reglerne 
gælder både udenfor arbejdspladsen, og inde på 
arbejdspladsen. 

Skal borgerne tage hensyn til hjemmeplejerne, 
når de er på arbejde i borgerens hjem? 

Ja, borgerne må ikke ryge, når hjemmeplejerne er 
tilstede. Der skal ligeledes luftes ud, inden besøget. 

Hvilke regler gælder i 
arbejdspladsens/kommunens biler?  

Der må ikke ryges i kommunens-/arbejdspladsens 
biler – heller ikke uden for arbejdstiden.  

Kan X kommunes ansatte få hjælp til rygestop? X kommune vil tilbyde gratis rygestopkurser til alle 
ansatte, og disse kan findes under 
http://www.xx.dk/rygestop 
Derudover gives der gratis rådgivning på 
Stoplinjen, på 8031 3131, der drives af 
Sundhedsstyrelsen. 
App’en E-kvit kan også benyttes, og downloades i 
App Store eller Google Play. 

Kan de ansatte få andre tilbud til hjælp, fx 
akupunktur eller andre rygestopmetoder? 

Nej. X kommune vælger kun at tilbyde 
rygestopkurser, anbefalet af Sundhedsstyrelsen. 
Eller 
Ja, der vil være mulighed for … 

Kan jeg få hjælp til diverse orienteringsmøder for 
de ansatte? 

Tilrettes 

Skal der i de kommende ansættelsesbreve, eller 
informationsbreve, informeres om ’røgfri 
arbejdstid’ til ansatte, elever, studerende, etc? 

Ja, det er ligeså vigtigt at nyansatte, samt elever og 
studerende bliver informeret, og kan forberede sig 
på deres nye røgfri arbejds- eller praktikplads. 

Hvor finder jeg x-kommunes nye Rygepolitik? Den vil findes på xx.dk > … / Tilrettes 

http://www.xx.dk/rygestop


Hvor finder jeg yderligere information og 
materiale? 

Inde på xx.dk > … / Tilrettes  

 


